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Samen maken
we elke dag
bijzonder

De MediaKlup zoekt 
een inspirerende 
hoofdvrijwilliger!

Wie zijn wij?
De Klup is een ontmoetingscentrum voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Gelijkwaardigheid, gastvrijheid 
en veiligheid zijn bij ons belangrijk.

Ben jij op zoek naar:
• Een nieuwe uitdaging
•  Een zinvolle (vrije)tijdsbesteding in een open 

organisatie waarin iedereen zichzelf kan zijn
•  Een mogelijkheid om je kennis en talenten in te zetten 

voor een ander.
•  Een manier om nieuwe kennis en vaardigheden te 

ontwikkelen
•  Een (vrije)tijdsbesteding waarbij je de wereld van 

jezelf en die van de ander iets mooier maakt door er 
gewoon te zijn. 

Dan ben jij bij ons op de juiste plek!

We zijn op zoek naar een 
enthousiaste, gedreven en integere 
(hoofd)vrijwilliger voor de nieuw op te 
zetten MediaKlup. De MediaKlup zal 
voortvloeien uit het huidige KlupTV 
(zie Youtube kanaal de Klup) en zal 
zich met name richten op leren filmen, 
video bewerken en presenteren.  
De verdere inhoud zal gaandeweg 
bepaald worden in samenspraak 
met de deelnemers en hier heb jij 
als hoofdvrijwilliger dan ook een 
belangrijke taak in. 

Als Hoofdvrijwilliger ben je verantwoordelijk voor:
•  Het coördineren, organiseren en overzichtelijk houden 

van de activiteit.
•  Het begeleiden en ondersteunen van mensen met een 

beperking. 
• Praktische ondersteuning tijdens de activiteit.
• Het begeleiden van de vrijwilligers
• Kennis delen met vrijwilligers en deelnemers. 

Wij vragen:
•  Affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking
• Beschikbaarheid op de donderdagavond
• Een vriendelijke en consequente houding
• Een warm hart voor onze deelnemers
•  Zowel een leiding gevende als een uitvoerende 

vrijwilliger
•  Creativiteit, enthousiasme en geduld
•  Relevante kennis van filmen, videobewerking en 

presenteren en dit ook weet over te brengen.

Wij bieden:
•  Een plek in een leuk team vrijwilligers
•  Voldoening, plezier en gezelligheid
• Enthousiaste deelnemers
• Een creatieve, leerzame omgeving
• Ervaring kunnen opdoen met diverse beperkingen

Reageren? 
Stuur een e-mail naar info@deklupapeldoorn.nl, 
t.a.v. Wilma Hartman onder vermelding van 
‘Hoofdvrijwilliger MediaKlup’.


